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Sabit gelirli vatandaşlara 
yakında ucuz şeker tevziine 
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Cephelerdeki 
duruma göre 
harbin yeni 

safhası 

!İngilizler Ageylanın 50 
kilometre doğusunda Stalingradın şima v enubu 

• B...,_KI SAB BU TELGB.A. L.A. 

Almanlar Afrikada henüz son 
kozu oynamışa benzemiyorlar, 
tutunmaya çalışıyorlar. 

Amerikalıların Fas'la Cezayire 
çıkmasından sonra acele Tunusa 
gelen Almanlar Biıerte'in etrafın
da kuvvetle yerleşmişlerdir. Bun
dan maksatınn, Cezayirden ge
len İngiliz ve Amerikan orduları. 
rıın Tunusu geçerek Rommeli ar
kadan vunnalanna engel olmak
tır. 

Bundan başka, Tunus, Alcdeni
zln Doğusu ile Batısı arasındaki 
dar geçide hftkim bir kale gibidir. 
Afıikanın, Sicilya yolundan İtal
yaya en yakın bölgesidir. Blzerte 
ise. Frarnıı tarafından vaktile 
tahkim edilmiş en mükemmel 
bir tayyare üssüdür. Bu bakım
lardan çabuk davranan Alman
lann denizden ve havadan getir
öiklcri kuvvetlerle Tunus şlına
llnl tutmaları müttefiklerin Ce
!l.ayirden Şarka yUrüyüşünü hay
li geclktinnl§, Rommel orduları
nın arkasııu sağlamıştır. Bu sa
yededir ki Almanlar Blngaziden 
sonra yeni bir cephe kunnayı 
düsüneblllyorlar. 

Tunusa yerleşen Almanlar, 
garptan gelen İngiliz - Amerikan 
baskısına dayanabilecekler mi? 

Bizerte bölgestndeki Almanların 
sayısı cok olmasa gerektir. Fa
kat gün geçtikçe, bütün taşıma 
zorluklarına rağmen, yeni kuv
vetler getiriyorlar. 

Tunusa yürüyen İngiliz, Ame
rikalı, Fransız ordulannın kuv
veti de şimdilik çok bliyüğe ben
zemiyor, çünkü, blr haftadır ller. 
Jeyip Almanlarla tam bl r çar
pışmayı göze alamıyorlar. Bu ha
reket çevremlnden gelen haberler 
pek eksile ve kanşıktır. Mütte
fikler 11erlediklerinl bildirirken 
'.Almanlar, taarruzları geri püs
kürttüklerini söylüyorlar. Bura
da esaslı bir harekete girişmeden 
once, Darlan ile general Giraud' 
nun yeni Fransız ordusunu kur· 
malarını beklemek doğru olacak
tır. 

Tunusta iki taraf duraklamış 
gibi iken, Almanlar El'Agellada, 
önceden hazırladıkları yeni cep
heye yerleştiklerini ilft.n ettiler. 
Buradaki çarpışma, Afrika hare
ketinin mukadderatını belirte
cektir. 

Almanlar bu yeni çöl cephesin.. 
Cte ciddi şekilde tutunmak mı 
istiyorlar, yoksa ordulannı Trab
Justan geri çekmek için vakit ka
zanmak niyetinde midirler, belli 
öeğil. Fakat Alman kaynakların
dan gelen haberler lm cephenin, 
çoktanberi hazırlanmış, derinli
ğine yapılmış kuvvetli bir çizgi 
olduğunu, Rommelin, bilerek ve 
isteyerek yaptığı ve iyi başardığı 
bir geri çekiliş manevraslle bu
raya geldiğini ilô.n ettiklerine gö
re Mihverin burada müdafaayı 
umduğuna hükmedllebllir. İngi
lizlerin daha önce de buraya ka
aar gelip sonradan Mısıra kadar 
geri gitmiş olmalan Almanları 
tlmitslzliğe düşürmiyecek örnek
lerdir. Ancak İ:ngllizlerln bu 
seferki hareketlerile geçmiş tğ
rett zaferleri arasında çok bü
tuk :farklar olduğunu, Tunus 

Necmeddin Sadak 

(Devamı aahife 2, aütun 6 da) 

:~:;~:~~1~~:.?f ~~~=~:t:~::~o:'.~~ Rus taarru u devam e iyor 
zlncl İnglliz ordusunun ııerl unsur- düşman gemllerıne hUcum eylemişler_ 
lan, Agedabya yakınlarında d* dlr, Blr mubablrln tşcıratma göre 
manla muvaffakıyetli bir surette te- İtalyan kuvvetleri şimal ve merkezı 
masa. ge9mişletdlr, Oephedekl Reuter Tunusta. Fransız mUstemleke kuv-

a 

Ruslar, dün 4 şehir geri aldıklarını, şimalden 10-20 ve 
ilerlediklerini bildiriyorlar muhablrtne göte düşman Ageda.b- vetıerlne htlcu metmışlerse de ağır t 

ya'nın cenubunda geri çekllmeğe zayiata uğra.m.ışlardır, İ1ıalya.nlan Cenup an 15 - 20 kilometre 
mecbur dllmtştır. İnglllz kuvvetleri himaye eden pike uçaklardan birçoğu 
Ageyla'nın takriben 50 ltllometre düşürillmtıştür. Moskova 24 (Radyo) - Dün 
doğusunda bulunuyorlar. Düşmanın LoDdra 24 (A.A.) - Amerika Har- gece yansı neıredilen reamt Rus 
bu mevkide mukavemete çalı.pca~ biye Nezaretinin tebliğine göre şı.. tebliği: 
sanılıyor. malt Afrlk:t.dakl ilk çıkarma. hareket- 23 aonteırinde kuvvetlerimiz, 

Müttefik tayyareler, dün düşmanın Iert esnasında Amerikan kanı. ordu- Stalingrad ıehrinin şimal batısından 
elinde bulunan Tunu.s hava. mey- su 350 ölil, 900 yaralı Ve 350 kayıp 'Ve cenubundan eski istikametlerde 
danle.nna, Slçllyadaki üs ve meydan- zayiat ve~Ur. muvaffakıyetli taarruzlarına devam 
tara, mlhverln Llbyada yegA.ne üs- Amerllmn tıahrtyeslnln zayiatı da etmiıler ve Çerniıefa'kaya şehrini 
sUnil teşkil eden Tra.blusgarp Uma.- 10 ölü, 150 yaralı ve 150 kayıptan 1ba.. , ,,_ f-1-· h • · B d' k' k ' 
nına şiddetle hilcum etmişlerdir. rettlr. ı...azo ~ı ıe rını, ogo ınos ı ~-

Müttefik umumi kararglhının son Amerikalılar bu zayiatın en çoğunu basını, Tondotovo ve Akse ıehırle-
tebltğlne göre müttefik kuvvetlerinin Oran ve Kn.zaplankada. vermişlerdir: rlni i'gal etrniılerdir. 
Tunusun doğusunda ta.11.§tdlne de. Cezaylrde verdlklert zayiat pek a?- Stalingrad ıehrinin fabrikalar 
vam edllmektedlr, dır. mahallesinde kuvvetlerimiz, faal 
Düşmanla temaslar olmuş ve 40 Fransız1atın zayiatı ise 490 ölU. ve muharebe hareketlerinde bulundu-

estr alınmıştır. İngiliz tayyareleri Bl- 969 yaralıdan lba.rettır. lar ve yavaş yavaı ilerlediler. Bir 

Askeri şahısların 
hukuk davaları 

günde 1000 düşman subay ve erini 
yokettilc., 2 ta~ı yaktık, 16 mitral
yöz, pek çok tüfek rve cephane zap
tettilc.. 

Stalingradın cenup kenannda 
kuvvetlerimiz, Almanlann nevmida
ne mukavemet.ini kırarak birçok 
tahkimatı ve dayanak noktalarını 
zaptetmiılerdir. Düım81\ ylizlerce Seferberliğin veya fevkalade ahvalin 

sonuna kadar tehir edilebilecek 
ceeet bırakb. 

Stalingradın ıirnal batısında. kuv
vetlerimiz muvaffakıyetle ilerleme-

Ankara 23 (Telefonla) - Büyük 
Mlllet Meclisinin bugünkü toplantı.. 
sında .seferde ve hazarda. bllümmn 
a&kerl şahısların hukuk dAvalannın 
gOrW.ıne tarzı Ue kira hatlarının ko
nmması hakkındaki kanım lAyllıası, 
blriricl müzü:eresi yapılarak kabul 
edllm.şlUr. 

b 1 
_,.. b .. ..ı ... ti 1 b 1bl ğe devam ettiler. Düıman, taarruzu-

u UDin11oA mec .._.çe 01aD U g d d L ' ' o• ' d 
şahıslar 1ç1n mahkeme kararll dl- muzu ur urma~ ıçın ır pıya e ve 
vanın rüyetl seferberll.ğln ve; fev- ve bir tank tümenini muharebeye 
kalld& halin sona erdiği tarihten ltl- ıürdü. Bu çarpııma kızııtı. Tankçı
baren lkl ay sonraya. kadı\r tehir larımız. cenahlardan dütman hatla
edlleblllr. Tehir kararları kablll tem.. nna girdiler rve mildafauının ıiraze
ylz olup diğer dlval.ara. tercihan ve aini bozdular. Tankların arkaıından 
m~stacelen tctkHc olunur. piyadelerimiz hücuma geçtiler, Hit

lcra 1Jlerlnde nskert lilZmet tel>&- lerclleri mevzı1erinden atarak taki
blle i§lnden aytılmış olmnsının m.all bettiler ve birkaç mesk\tn yeri i§gal 
vazlyetlnt bozdutu ve bu sebeple te- ' ettiler. Henüz tama.mlanrnıyan nı.
diye bakımından kendlslne kolaylık- porlara g~re 4 bislden fazla düıman 
lar g1Sster11meslnl istilzam eden hal- ul)ay ve rini • k ttllc. . O... v ı · 
lerde lcra h~klml borcun blr seneyi 1 

.. e yo e. · çu aag am 
geçmemek. üzere taksttle ödenmesıne o~ak ~zere .18 tank, 29 top, 40 
karar verebUlr mıtralyoz, 3 cephane deposu ve di-

Sefeıt>erllk ~eya fevkalldo hallerde ğer ganimetler aldık. 

Son dakika 

Ruslara göre 
Alman kayıbı 

--~·---

24000 esir, 26000 ölü, 
557 top, 2826 kamyon, 

1200 vagon 

Moskova 24 (Radyo) 
Sovyet Gazeteler Rürosundnn: 
Askeri kuvvtıtlerimiı:, taar-

ruzlanna devam ediyor. 23 son
teşrin gününde nskeri kuvvetıe
ıimiı:, Slalingradın ~imal batı. 
sında 10 _ 20 kllomelre ilerlediler, 
Cemlşepkaya, Pelizof&kl şebirle

rne Ro«odlnski kasabasını işgal 

ettiler. 
Stalingradın cenubunda da dün 

kaneUerlntb 15 - 20 kilometre 
ilerlediler, Pondotovo ve Aksay 
şeblrlt-rhıl zaptettiler. 23 sonteşrln 
akşamın:ı. kJ\dar )'eni ahnau 11,200 
esirin llheslle 2',000 esir aldık, 
23 sonteşrln akşamına kıödar 
topyekftn 557 top, 2826 kamyon ve 
otomohll, 1200 vagon, 262!i mif
ralyör, 32 tayyare, 35 tank ve bii
yfik mlkta cephane TC hatif 
sllAhlar iğtinam ettik, Aynra 70 
dü._oqnan uçaf'ı, 157 tanlnnı, 186 

• top imha ettik. 
Dilşman 23 sonteşrlnde 1!,000 

ölü vermiştir, 
Londra 24 (A.A,) - Rus is

tihbarat bürosuna ıöre Alman
lar, dün akşama kadar 24 blıı 
esir ve 26,000 ölü zayiat venntş. 
lerdlr. 

seferberlikte veya. fevltalA.de hal
lerde ~erl hizmet sebeblle 1kamet
glbla'rından aynlnıL§ muvazzaf veya 
ihtiyat askerl vahıslar hakkında açıl
mış ve açılı.ı.cak hukuk dAvalarında 
veya yapılan icra to.ldplerl.nde mah
keme veya mtlmesslllnln talebl üzerl
ne adll müzaherete alt hükümler 
tatblk edllecektır. AdU mi!:ı.ııhcrete 
müstahak olduklanna dair mıntaka 
komutanlığından vesika getirenler 
için adlt müznheret kararı tatblk.1 
mecburidir. 

vazifesi lcabı başka yer& giden askerl Ojğer bir kesimde kuvvetlerimiz, 
şahıslar lkam&t etmekte olduktan ev. çember içine ahnmıı olan düşman 
ıere alt kira mukt.velelertnı fe.shede- kuvvetlerile muharebeler yapmakta.
bilirler. Mukavelenametere bunun dır. ilk malUınata göre, takriben 2 
hllUına konacak hükümler muteber bin esir, 13 tank 1 O top 70 bin dan attılar. Yalnız bir kesimde düş-

Açılan hukuk dAvalannda blz:ıat değildir. fiıek, 500 den f~zla bey~ir zaptet- rnan muharebe meydanında 3 bin
tik, bir tümenin kumanda heyetini den fazla ceset bıraktı: esirler aldık, 
esir aldık. bin otomobil ve kamyon zaptettik. 

Kuvvetlerimiz, Stalingradın cenu- Nalçık'ın cenup doğusunda kuv-
Stutgard ve Buna Üssü de 

zaptedildi Hamburga hücum bunda muvaffakıyetle ilerlediler rve vetlerimiz, düşmanın mukabil hü
düşmanı b~ok meakUrı iıoktalar- curnlarmı püskürttüler ve 2 düşman 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111 Londra 24 (A.A.) - Müttefik 

kuvvetler, Yeni Ginede Buna Japon 
üssün11 girmişler, Endaya 'burnunu 
da almışlardır. Salomonlarda da 
Amerikalılar yavaş yavaş ilerlemek
tedirler. Japonlar ıiddetli bir mu .. 
kavemet gösteriyorlar. 

-·-
Uçan kaleler Saint -

Nazaire'i de bombaladı 

Londra 24 (A.A.) - Uçan ka
leler ve Liberator tipindeki Ameri-

- k k a.. I e rı kan bomba uçaktan, F~nsada 
Saint - Nazaire doklarıni. bombala
mışlar ve 15 düıman avcıaını düıür
müşlerdir, 4 Amerikan uçağı kayıp
tır. 

Kazaya kar§i ceza 
ve tedbir 

Son tren kazaaının meaulleri ara- İngiliz tayyareleri de pazar gece-
nıp mahkemeye verildiğini pzete- ai .Ştutgard, Hambourg ıve Alman
ler yuıyor. • yadaki diğer hedeflere hücum eyle-

Kazada ihmalin, dikkatah.Jiğin miılerdir. İngiliz bomba uçaklan 
paya büyük olur1a ceza da o nispet- .Ştutgard'a yüksek infilaklı bomba
te aiu' olur. Fakat uıl KÖZ önünde lardan baıka, 30 ton da y~gın 
tu~c~ meıelo her k•nnm mesul- llombui atmişlardır. Bu gece hare
lennı ııddetle cezalandırmakla be- katında 1 O tayyaremiz kayıptır. 
raber, kazalara aebep olan ilımal ve 
dikkataizlikleri ortad~ kaldırarak Stut.gard ıehrl clvanndaki karlı 
ka.zalan azaltacak devamlı ve tesirli tepeler, ıehirdo çıkan yangınların 
tedbirleri aramakbr. alevlerinden pinl pınl parıldli)'ordu. 

00 o o o o 
00 o o o o 

piyade bölüğünü yokettiler. 
Tuapse'nin şimal doğusunda mev

zii 411uharebeler oldu, düşman bir 
gün evvd zaptettiğimiz tepeyi geri 
alrnağa teşebbüs etti. Bir bölüğe ya
kın piyade kuvvetini imha ettik. Di
ğer bir kesimde küçük bir gurupu
muz, Almanlara hücum etti; birako 
ateş noktasını ve kazamatı zaptetti. 
Düşman 100 den faz.la ceset bıraktı. 

Stokholm 24 (A.A.) - Mosko
vada çıkan Pravda gazete i, Stalin
grad çevresinde şimal ve cenuptan 
başlı.yan Rus taarruzundan bahse
derken diyor ki: 

cRus milleti, Stalingrad çevresin
de kazandığımız muvaffakıyetleri 
büyük bir sevinçle karşılıyacaktır. 
Lüzumundaın fazla iyimser olmama
lıyız. Millet düşmanın \ıenüz tamam).. 
le ezilmediğİ:li ve yeni maceralara 
atılacağını biliyor. Kuvvetlerimizin, 
her zamandan ziyade müteyakkız 
bulunrnalan gerekmektedir, 

Moskova 24 ( A.A.) - Reuter 
muhabiri bildiriyor: Stalingrad çev
resinde çifte Rus taarruzu, son 24 
saat zarfında, şiddetinden hiçbir ıcy 
kaybetmeden devam ediyor. 

St.alingradın şimal batısında taal"" 
ruz eden Rus ordusunun Don'a mü
vazi olarak cenuba d6ğru ilerlediği 
muhakkaktır. Cenup Rus ordusu da 
Volga kıyısı boyunca jleri hareketi
ne devam ediyor; oral nnda 65 ki
lometre mesafe '\'ardır. St lingradda 
bulunan Alman kuvvetlerinin istifa
de etmekte bulunduğu yol daha zi
yade daraltılmış olacaktır. 

Dakar, Müttefikler 
ile birleşti 

Afrikadaki Fransız müı
temlekelerile anlaşma 

Londra 24 (A. A.) - Şimali 
Fransız Afrikası başkorniseri amiral 
Darla:ı dün akşam Cezayir radyosi
le şu demeçte bulunmu~.urı 

cŞimali Afrika Frruwzlarıl Size 
verilecek mühim bfr haberim var. 
Fransız Batı Afrik&aJ. kendiliğinden 
emrim altına ginnie ve müttefiklere 
iltihak etmiştir. Yaşasın Fransab 

Londra 24 (AA) - Arnerikıı 
Hariciye Nazırının beyanatına göre, 
Batı yanın küresindeki Fra..1sız müs.
temlekelerile bir anlaşmaya varıl
mıştır. Anlaşma Martinik'teki Fran
sız umumi valisi amiral Robert ile 
yapılmı§tır. Anln~mada Vichy' nin 
hiçbir alakası yoktur. Anln;ırnnya 
göre, Port de France limanındaki 
Fransız harb gemileri silôhsızlandı· 
nlacaktır. 

Mareşal Peten'in durumu 
Vaşington 23 (A,A.) - Haftada. 

bir kere radyo müsa.hn'besl yapan 
gazeteci Drcw Poero'nun sö1l~l
ne göre, Almanlar Şlmalt Afrtkadakl 
Amerlkan kıtalanna iltihak etmek 
üzere Fransayı terket.meğe hazırla
nan mar*l Peta.lnl tevkif etmı,_ 
ler, fakat Veygand'a ynptıklar.ı glbl 
göz hapsine almnıta ccs::ırct etemc
m~lercllr. Gazeteci mukavemet.o nl· 
hayet vermek emrlnl veren Dnrlo.n'ın 
da. galip bir lhtlmallc SO bln kl§lnln 
hnyatmı lnırtnrdıCmı ve bu emir ve
rilmemiş olsaydı muh'areb'"""D1n bugün 
htılt\ devanı etmekte olnc:ı~ını llfive 
etmiştir, 

Seyahatler mübrem 
ihtiyaçlara tahsis 

edilecek 
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Mahkemelerde: 

Dü kanı evi zannetmiş!. 
Türke doğru Şakir, Tahtakalede Hüseyinin bu yal .. Dükk:A.nı ev zannederek . 

A vrupablapnak, ama nasıl, çoğu r.amnn geleneğimlzl kale dükkA.nını soymak iste~ amma, yanlışlıkla oraya. glrip bir k~e- ı 
olmadan Avrupada ne g8riirsek medeniyettir, yenllik- beceremem!ş, yakayı ele vermiş. de sızmışım. Tılartılan duyunca 

jfr, Uerlllktlr deyip topluluğumuza maletmek fekllnde teeelll Mahkemede de suçunu tevile ça- uyandım, bir de ne göreyim? Hlç . 
eden Avnıpalı~ak heveslle ciddi IUJ'ette 1avaşmayı üzerine lışıyor, onu da beceremiyor. As- bllmedtğim btr dükkA.nda, bu 1 

lan tek münevverimiz ~aliba lul metli hoca 1sman Hakkı Baltacı- Uye yedinc.t ceza mahkemesinde adamla karşı karşıya de~l mi· 1 

Ruslar n aldıkları esirlerin 
miktarı 18 bine çıktı 

ğludur. aYenl Adam» bu savaşın dergisidir ve tiStad doğru ~P.- dbacı şunlan anlattı: yim?.. Şaştım kaldım vallahi. 
iği, her nklı başında Türkün de doğru bileceği bu yolda yiirll- - Her gün erkenden kalkıp Nasıl da girmişim oraya bUmem Londra radyosuna go··re Staıı·ngrad-

ınckten yorulmaz ve yorulacağa da benzemez. sabah namazına giderim. Cami- ki ... 
Bizde Avrupalılaşmanın hakiki mAnası kalabalığa 1y1 o.nlatıla- den çıkınca da dUkkOnımı aça- - Senin evinin kapısı var mı?. ı dakı' Alman kuvvetlerı· tehlı·kelı· 

mamış olduğu fçln bir takım ltökstiz edinmelerle 'Lir A'nıpab nm. HA.dlse sabahı yine namaz- - Elbette var bay Reisi Kapı-
edası takınarak knrşmmı. çıkan adamın tuhnfhklıınna, gtilünç- dan sonra. dükkAna. gittim. Or- sız ev olur mu? • t d •• 1 
lüklerinc, geleneğimlze aykırı \'e bizden olnuyan görllnüşftne talık henüz ağanyordu. Biraz - Btldiğimiz kapılardan mı- V8Ztye e UŞffiÜŞ er 
pacağıruz ftirnzlar sizin bir miirtecl, btr geri ndam tel:':lkkl edil- yaklaşınca dUkkAn kepenginin dır, yoksa dükk~n kepengi mi
menizc kolaylıkla yol açabilir. Onun için bu çeş.t Avrupnlılaş- arnlık olduğtrnu farkettlm. Hal- dir? .. Doğu cephesinde ı 
m:ıya knrşı savaşa knlkmnk için oldukça köklU bir cesaret lfızım· bukl ben akşam iyice kapayıp - Bayağı kapı efendimi Evde 
dır. İsmail Hakkı Bnltacıoğlu işte bUylc bir cesnretıe ~ sa- kilitlemiştim. Meraka düştüm. kepenk olur mu? SteUngrad mmtakasında baı· 
aşın en değerli kitnplnnndan birini <ıTürke doğru)) (•) ismi al- Teld.şla kepengi açtığım zaman - O halde, hadi dükkAnı ev Jıyan Rus taarruzu devam edl· 

tın<ln neşretmiş bulunuyor. IIer biri, bnkışlnn Tfüke, bize, ken- içeride bu adamla karşılaştım. zannettin, diyellın. Ya, kepengi yor. Dün Moskova Ye Londrıı-
dimizc çevirmek fçin yazılmı~ elliye ya1un makaleden ibaret olan Beni görünce şaşırdı. Yanıma so- açaı·ken bunun nasıl farkına dan gelen haberlere göre, Rue-
bu kitap gö?.ii knpalı Avmpalıla nnk hevesinin kof ağacına elll· kuldu, beni kenara itip kaçmak vnnnadın? lar ıyenlden he§ bin eıir alını,. 
ye yalun b:ıltn indirmektedir. ist.."Cll. Fa.kat bırakmadım. Bu de- Şefik yutkuna yutkuna biraz lardır. Bu suretle alınan eshlerln 

Biz b:ıbalnnmıza. dedelerimize az cok benziyoruz. Bizim :ta da: «Yanlış gJrmlşlm. Kusura düşündükten sonra başını sal- miktan 18 bine, Almanlar\n ka-
çocuklanmız bize benzemiyorlar; bizden sonra gelenler bize hiç balona. Sana bir zarımın yok. ladı: yıplan 34 bine çıkmı§tır. Sovyet 
benzeme21erse ... «Türke doğnın nun hareket noldnsı bu yerinde Bırak da gldeylmn diye yalvar- - Rakının bel!sı, bay hA.ktm. taarruzu ıu euretle lba~lamııtn: 
korkudur. Ve bütiin kitaba hakim olan fikir şu cümlelerde top- maA'a başladı. Tezgflhın üzerin- Sarhoşluk maskaralıktan da ber- Ruslar Stalingre.dın bazı kı-
Jannbilir: Avl'upa medcnJyeti, toplan, taııklan, uçaldan, denbal· de bir kaç tane de büyük paket hattır, derler, çok do~ sözdür. ıımJarını kııybehnekle heraber 
tdan, bütlin ticaret, ~irant. endüstri telmlğile Avnıpa medenlyettt duruyordu. Onlar nedir? dedim. Sarhoşlukla ne yaptığımın far- burada tutunmağa muvaffolı: 
Bıml3n nerede göriirsek alalım. Fakat ahlAk, huk'llk, edebiyat, cıBilmfyorum. Buraya girdiğim kına varamadım kt... olunca, Almanlan iıgal ettikleri 
mimari. tezyint sanatlar, tiyntTo, musiki, felsefe, terbiye? •.. Bun. zamnn bunlar duruyordu. Sen - DükkAndaki eşyayı niçin yerlerden çıkarmak için ıehrin 
far deA'erleri bnkımmdnn, hep vicdan l! diT; bunlan Avrupadan, bırak da ben gJdey1m» diye yine paket yaptın? ılmal .ve cenubunda büyük 8lçU-
Asyadan, Aml!rlkadan alamayız. Kendimizden nlmnk, yaJıut on· knçmağa. kalkıştı. Bekçiye ses- - Onlan ben yapmadım bay de bir taarruza karar vermi§ler-
Jan kendi hamurumuzda yuğurmak zorundayız. lmdim, pollsler de gellp kendisi- reis. Ben a·nahtar1a kapıyı açıp dir. Taarruz hfr saat ıilren topçu 

" 1illi11 nln bir müdafaası olnn bu eser Avnıpahlaşırken Türk nt yakaladılar. DUkkA.ndan çal- içeriye glrdiğlml hayal meyal ate§inden sonra haılan111tıT. Ruı 
olarak AvnıpaJılaşmanın yolunu gösteriyor. DJkkatlo okunmaya dı~ı eşyayı götürmek üzere pa- hatırlıyorum. Demek ki bfzlm piyadesi göğila gBğilşe muhare-
değer. Şevket Re.do ket yapmış. Bereket versin ben evin anahtarı bu dükkft.na da helerdcn sonra ilk hatlara gir-

vaktinde yetiştim de yakaladım. uymuş. Dükk!na girdikten son- mlıtir. Fakat Almanlar derinli· 
{•) cYeni Adam> neşriyatından 183 aahile, lOO kuruı. 

Amerikaya giden 

Türk gazetecileri 
Ekmek işi 

Fırınların önündeki 
kalabalık neden 

ileri geliyor! 

Hırsızın ceznlandınimasını lstl- ra olup bitenlerden haberim yok. iine müdafaa tertibab alarak 
yorum. Sarhoşlukla ne yaptığımın far< maynlar döıedikleri, demir tel 

Şefik sorguya çekildi. Masum kında mıyım ki... A!mna, o pa- m&nialan koyduktan için, bura-
bfr tavırla boynunu büküp elle- ketleri ben yapmaınışıındır. da bUtUn gün çarpı~ak lazım 
rint kaldırdı: Şahitler dtnlendf, onlar da Ş&o gelmiıtlr. Neticede Almnn bat-

- Öyle de~ll, bay hdkiml fiği Hüseylnin dükkA.nmda ya- larında iki gedik açılmııtır. Ge-
Ben hırsız değilim. Namuslu ada- kaladıklaıını ve tezgA.h üzerinde diklCTdeın biri 20, diğeri .30 kilo-
mım. Çalışırım, alnımın terile pakete sarılmış eşya buldukları- metre geni§liğindedir. Ruslar 60 
kazanıp geçinirim. İftira ediyor nı söylediler. Evrak tetkik edilin- kilometre kadar ilerlemişler ve 
bana. ce Şefiğin, evvelce de hırsızlık iki mUhfm ıehri zaptederek Sın.-Hüseyin Cahit Amerika· 

dan döndü, intibalarını 
anlattı 

- Pek! amma, bu adamın suçlarından iki defa hapse mah- lingrade giden iki ılmendifer 
Ge~n cuma gilnündenbcri ochrl- dilkkA.nında ne tşl•n vardı? Niçin kfim edilmiş bir sabıkalı olduğu , hattını kesmişlerdir. 

mizdeki fınnlann önilnde bü;yük girdin oraya?.. anlaşıldı. Bu defa işlediği suç da i Londra radyosu, Stalingrad-
Ankara 23 (Telefonla) - Yeni kalabalık vardır. Halk, elindeki b.r- - Aaah ... Bay reisi.. Bunlar sabit gtirüldüğünden üç ay hap. dald Alman kuvvetlerinin ıimdi 

Sabah bııımuharrlri B. HUseyin Cıı- nesi mukabilinde ekmek alabilmek hep sarhoşluğun cllvelerldlr. se konulmasına karar verilerek dar bir koridorun sonunda, teh-
Lit Yalçın bugün Toro

8 
ckıpresile için uzun müddet beklemek zorun- DUkkAna ne için girdiğimi ben mahkemede tevkıt edlıtp tevkif- tikeli bir vaziyette bulunduğunu 

ın6'ıeviyatına büyiik darbe :indi
rir. Hitler 1 7 eyl<\lde cStafJn
fr1ad alınacaktın deml§ti. Bu 
ehri haJA alamadılar, Kafkas 

petrollanna dn ulapmadılıır. 
Rommel ı cKahire kapısmda;yu. 
Buraya çekilmek için gelmedik> 
dcmi§tl. Buna ınğmen çok geri
lere çekildiler, ıimdi ümitııiz 'V8-

~ette Trnblusgarhı tutmağa 
(.alışıyorlar. 

l3ununla beraber önümüzde 
çarpııacak uzun de-vre vardır. 
Bu devrede fena haberler de ge
lehilir. Fa.kat r.afer ufukta belir· 
mfgtlr. Şimdiye kadar müdııfan
da bulunan mlittefikler 'her ta.
rafta taarruza geçmJıılcrdir.> 

Moskovadnn gelen haberlere 
göre, Stnlingradın Ôfmıı1 batı.sm
da Alman)ann birçok dayanak 
noktalan tahribedilm~. ıehirde 
bir tepe, ıehrin cenubunda 12 
köy ıreri alınmıohr. Pre.ıvda sa
zetesi yazdığı makalede: cSte
llngredda intikam 68Ati geldi. 
Kızılordu yalnız: müdafaaya de
lil, düomanı imhaya da mukte
~ir olduğunu gl>stermektedir. > 
diyor. 

Berün radyosuna göre, Rus
lar Rumen kıtelarınııı bulundu
§u cepheye hilcum etml~ler, bu
rada gedik açmışlardır. Alman
lar Rumenlerin yardımına koı· 
mu~1ardır. Muharebe devam edi
yoT, 

Şimali Afrikada: 

'"-erika eeyah"ti.nden dönmU• ve da kalıyor. Semtlerinde dtmek bu- biilyor muyum ki size söyllye- haneye gönderlldf. Şefik mııhkO· bildirerek diyor ki: cBuradaki 
l"']n .. " 1 1 d k k 1 d kl yltn. Akşamdan çok içmlştlm. miyet kararını sükOnetle d!nledl · t M ,_ Sekizinci ordu hızla ilerliye-
gazetecı·ler •~rafından kar•ılnnmı•tır. amıyan er a ço uu ıemt er e vazı.ye geçen ıene osıı;ova .... " ,. 1 1 d _ L eki d k Kendimi kaybetmişim. Eve gider- ve bir teessür eseri göstermeden .. •c..d k' d b zı o rek Agedabia"yı gc,......l•t!r. Şim· 
B. Hu"seyı'n Cah'ıt seyahat J'nt'ıbalıırı- ırın ıır an c:xm erini te ari .t- on..,.. a ı uruma en yor. ,, ..... 

ğ ] 1 ken yolu şaşırmışım. Sarhoşluk mahkemeden rıktı . z k f k tl ri Al eli bu •ehrin cenubunda ve 
nı kısaca §Öyle anlatmı~tır· me e çıı. t§ıyor ar. " zaman u o uvve e man " 

A . . Alakalı makamlar, bu darlığın f ·, a . cenahlanna hUcum ile Alman- Agehilat yakınında Mihver kı-
cFevkalad.e. hır seyahat yaptık, ba§lıea iki ıebepten ileri geldiğini Dar gelı·rıı·ıere Pek m lan acele geri çekllrneğe mecbur talarile temas halindedir. Rom-

ber. tarafta ıyı kar§ılıındık: Gere~ söylüyorlar. Cuma ak§lUnına kadar etmi~ti. Şimdi Stalingradda da mel'in huradıı bir mukavemet 
lngıltercde ve gerek Amerikada bı- dCV'l'lm eden ve oehirde büyük za- k t • • aynı vaziyet oluyor. g8stermeai mu'htemeldir. 
zim için ne yapacaklannı oa11rdılar. rarlara sebep olan son hrtına yüz.ün- şe er evzıı Pekmez perakende 140 Londrıı radyosunun askeri Tunusta lngiliz kuvvetleri iler-
Hcr tarafta Türkiyenln siyasetinden den Toprak ofü, §Chrin muhtelif kuru•tan fazlaya muhıırriri demiştir kir cStalin- llyor. Fakat Almanlar Bizerte'-
takdirle bahsediliyor. aemtlerine z:amanile un göndereme- ~ graddan mükemmel haberler te ve Tunus oehrinde ~erle erek 

· b ·· d b' k ıf ı Memur ve mUtck~t. dul ve ye- satılmayacak 'I gelmeğe bnş1adı. Almanlar Vol- tahkimat ıyaptıklarından ileri ha-
. Avdeıte tayyare ile Atlantik üze· !'11li1 ve u ykuz enb ı~ço. dm~_ ar), un timlere ıekeır tevzii hakkında dün ··-· 1 k h d reketı' va•• .... olmaktadır. Bizer-

nnden geçerken, az kalsın öbür lf yemem~ ?1ec urıyetin e ııı:a mı... v•ıA 1 • • : ga 1 e Don arasında l sa a an il ... y 

dünyayı boylıyacoktık. ÇUnkü tay- lardır. lkmcı acbep de son Uç gün 1 t~:;e e1m~. ~e :n•§tırd itibar Şeker fuıtine zam yapıldıktan ~n- ~ çekilmek zorundadırlar. Bu bil- te'e 20 mil m~n.fcde mühim 

Ati 
·k " erl d k .. içinde ıehrin muhtelif rnıntakaların- yı 1 uıncı ayın an en, ra pekmeEe olan rag"betin artını• ol- l yük kayıplarla olabilir ve Alman muharebeler başlemıştu. \ 

yare antı uz n e az.aya ug- t · il t h k ki J b n " J) 
d F k il 

da yedi fırının birden kapanmııeıdır cvzıe m sa 11 rnıe ere ve u - duğunu, bunu fırsat bilen tacirlerin ~!!!!!!!!!!'!~~!!!!!'!~~!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!'~!!!!1811!!!"'!!•!!11!!•!'!•~!""!'1!~!!'!'=~"'!'!"!!•~~!!!!!!!!!!!!!'4~ 
ra ı. a at A ah, Ahmet Emln Yal- B f 1 k d ki k .. : lann be:ılem~ğe mechur oldukları 
manin bıına acıdı. İçinde 2 - 3 mil- laf~nn arık ~il a~ma il a~ e megJ aile efradı baıın eyda 600 ırram pe~~zi toptan 200 - 220 kuru§& Harb ekonomı·sı· 
fon Zenci bulunan bir adaya aali- t~fi fı eUtm~- ıç n dak~ufr er dooperka- şeker verilecektir Fabt yalnız 1943 sattı arını yazmıştık. Piyasada tet-

. d'k tı n n n1U1panın ı ınnın an e - · kikler yapan alakadar daire memur-
men ın 1 

' mdt gönderilmesine teşebbüs edil- yılının birinci ayına mahsus olmak lnrı piyasada satılan ve piyasaya çı· 
Büro, mevcut memur 

kadrosu ile idare edilecek 
Ahmet Emin Yalman, Kahireden miıtir. Fakat hu fmn henliz te§kilitı- üzere 600 gram değil, 500 gram karılmak üzere mahalline ıiparİJ edi

Lı'by:>- c~p~esini ~e.z:mek için Tob~- nı tamamlamadığından, çıkardığı ek- ıeker veri~eccktir. V.i!ay~t. emrine len pekmezlerin ıeker liatine zam 
fıı gıtmıştır. Abıdın Dever. Zeke~- rr.ek jhtiyacı karıılıyamamııtır. Mar 163:0?0 kılo ı~er ~~nlmııtır. Bu~· yapılmadan önce ha:z.ırl.ıınrnış pek-
7~ Sertel ve Ahmet. ŞükrU Esmer bır mafih dün hu fınne dnhıı 35 çuval lar ıstıhkak sahıplennın aayısınA ~o- mezler olduğunu tesbit etmi§lerdir. 
duddet dııba Amerikada kalacaklar- un verilmiş, bu suretle 130 çuval un re kazalara dağıtılacaktır. Beledıye Resmi bir fiat konmamakla. beraber Ankara 23 (Telefonla) - Harb 
dır.> iılemesl temin edilmi;ıtir. Bundan hudutlan i~inde bir kilo ı~ker . ! 45 teftiolerde bir kolaylık olmak Uzere ekooomisi bürosunun geniş bir me-

-- baıka kapanmıyaıı fınnlara da daha kuruı Uzerı~den satılacak, Vılay~t pekmezlerin perakende 140 kuru,. mur kadrosuna sahip olması keyfi-
Bir motör Bozcaada'da tazla un verilerelı: fazla elı:mek çı- nududuk"ı·a gır.en k.az:a

1
}ardad:1.

1
e ihuk ! ... tan fazlaya sattınlmnm8$ı kararla"- yctintn, bugünkü ıartlar alhnda çok 

k '- l k• d h"I' t" ·1 · ate na ıye ücretı i ave c ı ece tır. 1 Al"k d 1 k k ld ğ ld •ğ · d bil battı armaıan m a.n a ı ıne ge ın mı~- mı§ ır. a a ar memur ar, pe me- müş üi o u u görU U ün en -
İ tir. İzdihamın bugün kalmıyacağı Ç d } l zin perakende hu fiatten yukarı satıl- ronun mevcut memur kadrosu ile 
zmir 24 (Telefonla) - latan· ümidediliyor. orum a ze ze e dığıru görürse, bu gibiler hakkında idaresi muvafık bulunmuıtur. Büro, 

buldan yüklediği 100 ton çimento hasar atı zabıt varakası tutacnklardır. h"lh f"nt kontrolu Te takdiri lıp 
De buraya gelmekte olan Uguv r mo- Dimetoka nahiyesini ş h · · d ı assa 1 

d 
Ankara 23 - Cumartesi günü e rımız e üzüm satışı da artmıı, }erile meııgul olacaktır. 

törü Bozcaa a önlerinde fırtınaya SU basb Çorumda vuku bulan zelzele 20 sa· istihsal bölgesine birçok ıiparişler H I b l d" 1 t f d 
tut 1 V e kayel ki k Ank ııı. S 1 d . .. .. h" d b" kn d ·ı · B . "b 1 nen e c ıye er ara ın an ya-u muş ı ara çarpnra anı ~ - on gün er e ya- nı,ye surmuf. oe u e ır ç uvar ven mış ır. unu nazarı ıtı ara n an . . . 
pnrçnlanmı~hr. Motör mürettebatı ğan yağmurlardan çay tatmıı ve Bi- yıkılmııtır. Osmancık kazasının Kar- Vilayet, üzQme 90 • 100 ikuruı fiat pılan kontrolun arzu edıUr ıekılde 
yfizerck adaya çıkmıatır. İnsanca za- ga kazasının Dimetokı:ı nahiyesinde cı köyünde bütün evler yıkılmıştır. koymu§tur. Yeni pekmez vo üzüm yapılmadığı görülmüş ve fiat lşinin 
fiat yoktur. Fakat motör ve çimen- l 50 ev ı.ulnr altında kalmı~tır. Nü- Bu köy~ iki k.işi ölmüıtür. lakilipte fiatinden istihsal bölgesine de mala- t~rnr merkezileştirilmesi lcabettiği 
tolar kaybolmu~tur. fusça zayiat yoktur. de 150 ev hasara uğramıştır. mat "Verilmiştir. kaclaatine vanlmııtır. 

BİLLÜRŞİŞE 
AŞK VE MACERA ROMANI 

Te!rl.ka No. 134 Yazan: (Vi • Nil) 

yaptım ... Nesi varsa cebime indi ... duk ... Alitnn bey, hııva1ar aoğumn- bekliyorduk ... Dı§&ndıı da bir nö
Alın şu kelepçeleri lazım olur ... Ba- ğa hnılııdı diye kendine salep ısmar· betçi vardır. 
k arkadaş bizi düşünerek bunlan lamııtı. Derken efendim, telaş için- - AIA ... Ala ... Bülbül gibi anla
buraya kadar getirıniJ... de bir kadın geldi ... Aldık içeri- tıyorsun ..• Bizim de anna zararımız 

Polis, üstünü başını derliyor, top· ye... dokunmıyac.nk ... Parlak hir Jı üıtiln-
]uyordu. Ötekiler yerlerine oturmu§- - Cnnım keıı 0 tıraşlan ... S ray- di:y)z ... Belki de iyiliğimiz dokunur, 
!ar, adeta bir mahkeme fıı:ası gibi lı hanım değil mH o da bao]ta ... Zenııine sUrün de geç 
poz nlmı§lardı. _Evet... demişler ..• Anlat bakalım ... Kemal 

LSöıe ilk baılıyan Mel&hat oldu. P k' k .. 1 • N d d') Mehmcdin evinde kaç ıözell var) 
B . 1 d - e ı ısaca so;; e. e e ı O d d h' .. il b k k 

Bo;;,•luyordum be .• , Öl'. 

1 
B b . t b u yenı macera onu can an ırmııtı. .:ı d E - ra a a ır aozc ıra tı , 

ıı>.. uyor- - uyurun eyun a ancanı:r:ı... H"k' - Efendim, uama ı min bey h f d' 
~- b Amma k 1.ak .. d k u ımane: . • anıme en ı ... 
pum e... usura !' mayın, ıçın e ur- - Evin etrafında kordon var onu ev .. 112.den. ~ovmuş ... O da kız- Çete efradı birlbirlerine baJcııtı· 
Rmı luuıklarıni tuta tuta. kıvra- tunlan voktur... b t k l a 1 d "' . mı) •.• - diye sordu. - Bize ma- mış, u un ır 1 ç maşır arı mey ana lar. Hepsinin ıu anda aynı karan 

1: lı::ıvnına gülüyOTdu. Sonra dddt· Odadakiler yavA• ya'Va• kendıl~ d k d"kt" E · b H M h d" 
ti
•• -... " . - i oynıye.yım deme ... J3ıık, elimiz- 0 .u.: ?1ın ~y acı e me ın verdiği ımla,ılıyordu, 

rinc gelir gibi olmuşlardı. Vazıyetl desin ... Adın ne senin) kantılı. im.ış ... ~ır çetenin başı .imi~··· _ Nerede bekliyor 0 n<Sbetçi) 
Po~:U.ılSl ncrcsI> ... Siz kimsi- k~E:fılar. - Rıuı... cFethık reıs dalahıl '" and~_hkepsı m~ş- - Bahçedeki mermer havuzun 

. . · · n: . - V:ay ... Adatmı ız be ... Deme- 'Ver~t urm~ş r, şayet 041 ın verır· yanında bir kameriye 'Vardır, onun 

~ ..• Bent nıçın buraya getirdiniz:... - Yukarıda ba§ka polıs yok d" • be ş d l'f senız aradıgını:z: ba~a adamları da ·-ı d 
-•---d ) d ) n_ • l d l ım mı n sana aramız a tek 1 ak ı_.n c ... ~ ınız ne .. , muy u ... Dllrı on an ıı top ayıp k d' T ckk 1. d v·ı h y atarsınız. Gizli kalmıt ne cinıı· f . y l .. l ·v· 
Ve ıonra kendini bu kadar ipten getineydin ~·o ıye... C'\ e 1 egı n. se- ti · · J d k ı - A erın ... a an soy ernedıgın 

tilıktan kurtulmua külhanbey kı- - Biltü~· evi erad b nin cebin, he benim cebim... yded~nn Aıpı· uc; abn mdey a~a çı da~ > anlaıılına ne nln... Aksi takdirde, 
... ım amma, u F h' . d e ı... ışan ey e emır ver ı ... b' .. b'l' . 

ı adamlarla penccr~iz bir odada baL--..:ğitten ba•kıı kJmıey' b la et ı reıs sor u: Znt F th" . h d K"' ız yapacngımızı ı ırız ... ucv• .,. ı u - . en c ı reıse ıncı var ı: op· K l . . . · r_ 

çevrili g6rünce, acınacak bir hal madım ... Karyolaların ahını bile . - Evın etrafınd~ k?rdon vıır mı rüde denize düşürdüler diye onu .- ontro ettırın ıstersenı:z: el'Cn-
aldı: aradım... dıyorl~r. aıına, lfltmıyor musun? b81li ... Dün gece de doktor Kemal dım. •. 
. - Allabınızı severseniz kiymayın Fethi kaşlannı çatarak celadetle Kaç kışıle? ... Mehmedin bahçeıine girmi§ler ... Sa- v -. Şi?1.di se.ni burada ?ağlı!'~ca-

J)ana ... Ben de çoluk çocuk babası- mavkuf~ çıkıatı ı - Bu evi mi soruyorsu~u.z, do.k: 1 raylı hanım, bunlardır diye haber gız .. · Bız.ım ~nk~çA snatlık ı~ımlz 
"1?1... .- Soyle bakııynn ... Bir sen rnly- to~ Kemal Mehmet beyını evıflı verdi .... Bir taşla birkaç ku 11 birden var .... !<~çmag_a ~'.lan ~alkars~~ k~-

Rızaı din yukarıda?... mı)... Sorun, sorun, ne sorarsanız vuralım diyerektcn hep beraber p~mn onundckı nobetçı hnddını bıl· 
- Sen pana ~ıyaçaktun amma - !Bir bendim... cevap vereceğim vallahi... Tek ca- geldik ... Eıvi bastık ... Kimseyi bula- dırccek ... Zatrın bir y~re kımıldıya-

ı>en sana k aca mi • d dL Cllma kıymnvın... madık m ir vnd '7J,. mnzeın a .. . 

Cephelerdeki 
duruma göre 

harbin yeni 
safhası 

(Bq tarafı 1 inci sahifede) 

sınırlannda ise müttefik kuvvet
lerin gitgide büyüyerek dayanıl
maz olacağını göz önünde tut
mak lft.zımdır. 

Mihver radyo ve gazeteleri, bu 
harl:>ln Afrlkada bitmlycceğini, 
Afrikadaki yenme veya yenilme
nJn Avrupa harbi üzerinde hiç biı 
tesiri olmadığını söyleyip yazı
yorlardı. Afrikada, ne pahasına 
olursa olsun, tutunmak için har
ca:nan son gayretler gösteriyor 
ki Afrikanın kaybı, Mihver için 
okadar ehemmiyetsiz değilmJş. 

Bugünkü durumda dikkate 
değer nokta budur. .v.•• 

Afrika hareketi başladıktan 
sonra, Sovyetıer de cenup cep
hesinde şiddetli bir taarruza geç· 
tiler. Bu da, önceden hazırlanmış 
blrllk bir pl~ tatbikine benzi· 
yor. Moskova haberlerine göre 
SOvyetıer, cepheyi iki yerden yar
mışlar, hayli ilerlemişler, bir ikl 
şehir bile nlmışlar. Alman teb
lf~lerl ise bu hücunilan daha 
ehemmiyetsiz gösteriyor. 

Almanlann, belki bir kımm 
kuvvetlerini Afrikaya çe~ş ol
malarından istifade edllerek ya
pılan bu taarruz, Şark cephesin
deki durumu değiştirecek ciddt 
neticeler vcrmiyebllir. Bunda da 
dikkate değer nokta, iddia edildi
ği gibi Sovyetlerln her türlü ta
arruz kudretini kaybetmemiş ol
malarıdır. 

Bütün bu cephe durumlarına 
bakarak umumi mahiyette bir 
hüküm cıkarmak gerekirse, de
nebilir ki harb yeni bir safhaya 
girmi"tfr: Almanya, taarruzdan 
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AKŞAMDAN AKŞAMA 

Maarif V eki iliğinin 
neşrettiği cDünya 
edebiyatından 

tercümeler» serisi --
Eski nazırlardan birinin f()yle de

Et nakliye 
ücretine zam 

diği me~hurdur: 
_ Mektepler olmasaydı Maarlfi ı· 

ne iyi idare edecektim! Teklif Umumi mec ıa 

Yiyecek 
fiatleri 

Piyasa lıtekıizdir, fiatler 
diltmeğe mütemayildir 

Kolay çekilmeıi için 
tedbir alıniyor 

Mesel haline eelen bu her halde muhtelit encümenine 
arifane gafın altındaki mana, Maarif· havale edildi Gümrüklerdeki malların bekletil .. 
ten kastın mektepler olduğudur. Hah. lbqında yiyecek fiatlerinde meden çekilmesi için Ticaret Veka-
C"1den, evvelki devirde - Nihai -- eaaah deltıikllk olmanuıtır. Fiatle- letl tarafından ıehrim!zdeki alaka-
gaye olarak - bu böyleymiş. Simdi Umumi mecli• dün birinci rea v... rin uc~amıyarak ıvuiyetinl mupa- dar <lairelera yeni direktif verilmi~ 
iş daha şümullendi: Yalnız mektep· kili B. Faruk Derelinin reisliği altın• fazaş'a oalıtmllsının tUccar tara ın- tir. Malını yerleştirmek üzere ambar 
lcrin de idaresi kafi değil. Üstelik da toplanmııtır. Makamdan müsta· ?an yapılan zoraki ~ayretten doğdu- bulamıyanlara ve b:ınk.a He muamc· 
başka birçok şeyler yapmak lazun cel olarak gelen baz:ı evrak ali.kalı gunu ya:ımıotık. Elinde fal I bulun- leai olanlara kolaylık gösterilecektir. 
geliyor. Bunlann batında da ltima· encümenlere ve riyaaet .divanına ha· duranların fiatlerl <lahıı aza aynı 'te.vzif edilen memurlar, her gün 
da değer bir Türkçe kitap serisinin vale edildikten •orıra Kartal bası noktada 'bulundına.mıyacaklan anla- gümrüklere giren ve gümrüklerden 
nevi vardır. B. Şerafeddin Özer'ln bir takriri ıılmaktadır. çıkan mallarla meşgul edilmektedir. 

Geçenlerde tarihe ait yeni den okunmuştur. B. Şerafeddin, Bo... DUn yeni yıl pidnçler toptan Gümrüklerde tüccar malı ile bir· 
kitaplnnmızdan - «Milli fuurla tancı köprüsünden ba~lıyarak, Pen- 140 - 150 kuruş arasında aatılmıg- likte resmi dairelere ait mallar da 
beynelmilel telakkiyi telif edebildi· dik da.hil olduğu halde, Kartal lı:a- tır.Horoz fasulyeleri 55-65, nohut- vardır. Bunların da vaktinde çekil
ler» diye - bahsetmiştim. Fakat zuının İıtanbul Belediyesi !hududu lar 5S'" 60, mercim.~ 90 -. 95 kuru- mesi ve nakliyatın aür:ıtle yapılması 
Maarifin yayın davası sade okul ki- içine alınmasını istiyordu. B. Şera· şa aahlınak Jstenmı~tir. Pıyaaa is· için icabeden yeni kararlar alınmış-
tnplan değildir. Mektep İçinde oldu· feddin, aö:ı alarak talı:ririnl izah Ue tekıizdir. Mallara talip yok denecek tır. Gümrük •ve İnhisarlar Vekaletin-
ğu kadar dı~ında da seviyeyi yüksel· demiotir kiı · kadar azdır. " den ba~ka Münakalat Vekaleti de 
tecek ciddi bir kütüphanenin hazır· cŞehlr trenleri Pencliğe kadar it- Trabz~n yaglarına v toptan 300 - antrepo ve depolara yığılan ithalat 
lanma.şı lazımdır. Bilhassa lô, ıhndi· liyor, ıehir vapurlan kazamız iıkele- 3.30, Dzyarbabr yaglarma 31 O - egyaaile alakadar olmalı: tadır. Güm
ki nesil, Arap harfleri telif ve tercÜ· lerloe uğruyorlar; ıeh.lr telefonun- 325, Sivereklere 440 - 455 kuruo rüklerle beraber Umanlar umum 
melerinden istifade edemiyor. Hoı, dan, itıfaiye ve ııhht imdat rvaaıtal~ fiat İstenmektedir. müdürlüğü de antrepolara relen 
Arap harflerini kolaylıkla okuyanla· nndan istifade ediyoruz:. Kazamız, Zeytinyağı toptan 185 kuru§adır. mallardan Mıntaka Ticaret müdür· 
nn ve Osmanlıcayı mükemmel an- ıehrin mütemmlınidir. Kartalın ıehir Patates fiati 35 - 44, bakla 40 - 42 lüğünü haberdar etmektedir. Tüccar 
byanlann da bunlardan istifadesi an· hududu· içine alınması hakkında kuruıtur, tarafından çckilemiyen malların 
cak mahdut aabalardadar; o da mecllaçe karar V'Crilmesini rica ede- H b k . . d • • Umumt mağazalar tarafından çekil-
~ka. dm... ar e onomııı aıreıı mesi kararlaıtıiından, bu gibi it ha· 

HuJisa. Cumhuriyet rejiminin Belediye reu muavini B. R.i.fat Hal>er aldığımıza &'Öre, Ticaret llt C§yasının teabitine çalı§ılmakta-
mükenunel mektep bina.Luile, bey- Yenal, bu tekJifin malt alcisleri oldu· Veklleti tarafından hazırlanan Harb dır. • • 
nelmilel ,öhreti haiz üniversite pro- lunu ve tetltlk edildikten •onra ce- ekonomisi dairesi kanun projesi •on -----
fesörlerile bir yeli§tirme cihazı mey• vap verileceiinl •Öylemiıtir. Bu,ıdan ~klinl almalı: Üzeredir. Bu hususta KÜÇÜK HABERLER 
dana getinnesi elvermiyorduı bun• ıonra takrir, Belediye Reislik maka- Istımbuldaki Ticaret Vekaleti dal-
larla müvazi olarak bir de c.okuya· ınına havale edilmiştir. relerinden de lbun gelen malUınat *Ticaret Vek&letinin daveti tiz;e
cak ~Y> lazımdı. Bizzat kendi de Bundan sonra. makamdan gelen alınnuşhr. Ankaraya davet edilen rine bir hafta evvel Ankaraya git
tanınrnış bir kalem sahibi olan Ha· bazı müstacel evrak okunmuıtur. Mıntaka Ticaret mUdüril, tatanbulun miı olan İstanbul Mıntaka Ticaret 
aan • Afi Yücel bu eksiğimizi ta· Bu arada Belediye bütçesine konan ticart <lurumunu izah etmiş, Ticaret müdürü B. Baha ıehrimize dönmüş
mamlamak çı~ lafla değil, filli· tahsisatın, gıda ve aair fiatlerin ut- Veki]etinden bu hususta icabeden tUr. 
yatla açh. Bu da bina kadar, prog· ınaaı üzerine kifayet eb'nediğinden direktifi nlmı§tır. * Kasımpaşada Camadan soka· 
ram kadar prof:Sör kadar liizumJu· ve Belediyenin diğer faaıUarına e~ Ekonomi dairesi teşekkül ettikten ğında oturan t\VTamın kızı Viktor
dur. ' velce zam yapıldığından, bütçe dar- sonra İsta.nbulda §imdiye kadar ce- ya, diln apartımanın balkonundan 

Şu anda karwnda Maarifin baatır· hiııu koruyablJmek Jçln· et nakliye reyan eden tJearf muamel!t, piyaaa aokağa ha.karken düşmü,, başından 
dıiı eserler, cilt cilt, dai gı"bi duru· üc~ tarifesi.ne z.aı:ı ~pılma.aı teklif ve fiat durumu ha~mda !iı;:ar~t ağır yaralanmı§lır. Viktorya Beyoğ-
yor: edJlıyordu. Bu teklıfe g8re, tarifede- odası ve Mıntaka Tıcaret rnudurlu- Iu hastanesine kaldınlmıştır. 

Yunan klasiklerinden, Alman ıkf muhtelif rüıumlara zam yapıl- ğü tarafından yapılan tetkikler pey- * Ahmet adında bir hamal dlln 
idi iki • d İngiliz, Fransız, la- maktadır. Bu arada koyun ba~ına derpey Ticaret VeU.letine gönderi- sırtmda ağır bir yük !Je Sirkeci cad
k 

1
dina erm ~ntta k kli.siklerinden alınan otuz kuruaun elli kurup. çıka- lecektir. Harb ekonomisi dairesi •. ta- desinden geçerken ayağı kayıp dUş-

ant ."!• a d-'~tl kontrol edil· nlman teklif ediliyordu. Bu teklif tanbuldaki ticat duruma ehemmıyet müa, ıol kalça kemiği parçalanmır 
- ercuıne 14 <LKa an M-ı ı· . h 1 d"l , v· d • d'd b d 1 ,.,_ h "- . mi§ resmi büvi)et iktisabetıru. _ unte ıt encümene a<Va a e ı mış- vcrecegın en, f!m ı en una a r trr. Ahmet, verra paıa naatanesın· 

- ' el tir. hazırlıklara başlanmıştır. de tedavi altına alınmııtır. numun er. ak ' 
Yunan k.lisilJerindeıı. meseli Ef. Encilmenlerden çıkan bazı evr ...-. d l .., * Fenerde oturan Tahsın adında 

litun• Abnanlardan Götheı lngiliz- daha kabul edilmiıtlr. Bunların ara- J İcaret mü Ür ÜgÜ yirmi bet yaılannda biri, evvelki aa-
lerd~ meseli Shakespeare, ~an- aınd.a U?UncU bir Bele~!" Teis ?1ua- kadrosu genişletiliyor bah Küçükpazarda Şeyh Davut ao-
ıu:lardan Rostand; ıarldılardan vinlı~I ıhdasına dair Butçe encüm.e- Millgr laşe müdürlüğünün kon- kağında ölil olarak bulunmu~tur. 
Mevlana Ceialeddini Rum!. nlnln mazbatası da. vardır. Meclıs, trol V'e t• !'.i, vazifesinin Belediye lk- Adliye doktoru cesedi muayene et-

Misal olarak yalnız bir tek eser ÖUgün ikincltqrin lçthnalannın ıo- tisat işleri müdürlüğüne ~evredildiği miş ve Tahs!nln neden öldü~.ünün 
üzerinde duracağım. Edmond Ros· nunuMyaphaca.k

1
u_r. .. malumdur. Ticaret Veka1~~~·dplyası8 a;ıla~ıl~ası !çın ceıet morga gonde-

tand'ın CYRANO De BERGE· u te ıt encumen ile kendi bakımından a ~a ar o - n mıştır. 
RAC' f tanb 1 üni' •t • Ed bı' k bul tt• ması ve hareketlerde,ı 'haberdar edi- * F eriköyünde boş bir arsada dün mı $ u versı esı e • zammı a e 1 .. t_ -h i d ... hl k ğ 

t fakültesi d entlerinden Sabri .. . . . lebilmesi için Mıntaka Ticaret mu- saoa yen oamuı r ız çocu u 
~t Siy gil oç olarak ter· U Dun mej~ B~tımaıı;:t~1;o ıonra dürlüğilne piya.sa ile i~tigal rvaıifesini cesedi bulunmuşhır. Adliye doktoru 
cüme et:~ir ; derecesini Jlcı;;:mi mı;:c lsınl _il~e, .. ~ve vermiştir. Diğer taraftan, gliınrükler- uaedi morga göndenniı, çocuğun 

•• t k . • h bal d' t encumen enn en mu ep de bekliyen mallann vaktinde piya- neden öldüğü ve arsaya kim tarafın-
g?s erme üzere, met ur a m MuhteUt encliınen, BUtçe encilmeııt saya çekilmeai işi ile de Mıntaka Ti· dan bırakıldığı anlqılmak üzere 
bır lwmuıı aşağıya alıyonmı: reisi B. Halil Hilmi Uyguneri

1
n re.lds· caret mUdUrlüğü meıgul olmaktadır. nıüddeiumumllilC tahkikata baılaı-

Şapkamı bir yana atarım ıöyleı Ui:inde toplanmııtır. B~ to~l antb~ Ticaret müdürlüğUnün mevcut kad- mıştır. 
Sonra ~arırım beni kıskıvrak makam tarafından teklıf edı en rosu bu munzam vazifeleri yapacak =============== 
Saran ıu mantomu. Alırım ele Ye et nakl~ tar~eltnjnde yapıl~cak durumda olmadığından, kadronun 
Bizim zülfikan, kını atarak. zaml~r kahu~ eclilmiıtir. Bugü~U t~ne karar verilmiotir. Ticaret 
Gazal gibi çeıvik, ay gibi parlakl meclu tçtfmamda mUzakere edile- Veklleti, yeni memurlar tlyin etmek 
Sana ben ıimdiden söyleyim peoJnr cektfr. suretile İstanbul Mıntaka Tıcaret 
Artık ne mazeret, ne bir kaçamak müdiirlUğünUn va%lfo ve aalahiye-

Bal&dın sonunda bitiktir iıinl Mekteolere odun tJnf ge~leterek piyasa IV'O gilmrlik-
krkt dalla esaslı bir tarzda kont.ro-Bundaki muvaffakıyete dair not 

vernıeği Fransız ve Türk edebiyah· lunu mUınkUn kılını§ olacaktır. 
am incelikJerini bilenlere bırakıyo- Mahrukat ofisine Yeni memurlar, gilmrilk ve piyasa 
nun. 

Kırk eset"... Yüz eser... İki yüz 
eser •. , IUrk kütüphanesi mükemmel 

tebligat yapıldi 

tercüme ve telif edilmiş birkaç bin ll.kmekteplerln odun lbtiyaci, Mah
eeerle dahi tamamlanmış olacak de- rukat ofüinden verilecekti. on. 
iildir elbette... Fakat İsmet İnönü mektepler için mUrettep olan odunu 
fÖyle diyor: henUz tamamile veremediğinden, 

f~lerinde çalı§tınlacaktır. 

Oık:Udar Halkevinde 
konferans 

Üniversite rektörü B. Cemil Bilıel 
pazat günü ÜskUdar Halkevlnde 
bfr 1'onferana verecektir. 

ÖLÜM 
Merkez bankası memurıa.nnda.n 

Bülent Tarkonun babası Hatay Meolls 
umuını Azalanndan Süleyman R~tı
nün kardeşi eskl Oebellbereket me
busu h!len Fıranko Türk V}lrt.etı 
mümesslll Galatasaray SH mezun
larından Sezal Tarko vefat etm.1.ştJ.r. 
Cenazesi bugUnkü salı günü ll~e na 
mazını mUteaklp Bayezit ca.mllnden 
kaldırılarak Merkez Efendi hatıre--.Jn
dekı alle makberesine defned.ll~ek
tır. Pek hal~k ve hayırperver bulun
du~ her muhitte kendln1 sevd1rmiş 
olan mumaUeyhe cenabıhaktan rah
met ve maRferet ve doslarma, allesl 
efradına sabırlar dileriz. , 

«Eski Yıınanlılarc:lanberi milletle- birçok mekteplerde soba :yakıla.ma
rin sanat ve fikir hayatında nıeyda· maktadır. Bu yilzdcn aoiuk giln.o
na getirdikleri tabeaerlerl dilimize !erde çocuklar Ü§llmektedlrler. 
çevirmek, Türk milletinin lriiltilrün· Mekteplere ayrılan odunun bir an 
de yer tubnak ve hlzmet ebnek isti· evvel veri1meei için Mahrukat ofJsl· 
yenlere en kıymetli vasıtayı hazarla· ne tebliızat vaoılmıztır. 

MEVLUD TEŞEKKÜR 
e&vglll babamı:ı; Bolu Mebusu Pek mukaddes annemizin ebediyete 

d , kavuşmasından duydutumuz derln 
Dr. Emin Cemal Su a nın acıya gerek bizzat ve gerek mektup 

E 

Hü.seyin düşündükler1n1 ~pa~µ ... 
ceA'Jnden emJn görllnüyordu, Olln
kü ktndlstne yardakçılık edenlerin 
sayın - eskiden 1k1 üo k1tf iken -
§imdi Eeltlz onu bulm~tu. 

Eskl dam alası Hlliıeyinin yardak
çıları seklz on k1şly1 bulunca, be,1.no! 
kotuşun havası birdenbire deAiflver
m.1.ştl, 

Artık, doğruluille, mertıığlle ~vil
miş olan Tosun Hasanın s&leri esklsl 
gib! d1nlennı!yordu. H!lsey1nin kur
duğu fesa~ ocaiı kaynamnğa b~lo.
mıştı. 

Zinda.n bekçisi Kara Mehmet bu 
koğuşun durumunu yakından görüyor 
ve ara.sıra. Ant.onYQsun odasına. gl~ 
tikçe Pl9 Ah.mede de burada olup bi
tenleri anlatıyordu. 

Ah.met: 
- B~lncı koğuşu ben muma çevlr

mlştım. Beni neden oradan b'"11rn.ya 
attınız? 

Diyordu. 
Gihıler geçtikçe beş.net koğuştaki 

kaynaşmalar da artıyordu. 
••• 

Tosunun batını 
gövdesinden ayıranlar 
Bir sabah zindan bekçileri beşnlcl 

koğuşta. blr gürllltü duydular, koşUt
tular. Mahlrl\mlardan baztlan korkak 
bir .sesle: 

- Adam öldürmüşler.. İçimlzden 
bir1n1 öldürmüşler. 

Diye b~yorlardı. KoAuşun bil
yük demir kapısı açıldL NöbetçUer ve 
bekçUer içeriye glrlnce, blr köşede 
başı gövdeslnden aynlmış bir ceset 
gördüler.. Birdenbire karanlıkta ta
nıyamadılar Fa.kat mahkdmlardan 
biri: 

- Tosun Basanı nasıl ta.nımıyorsu. 
nuz be? 

Diye baRınnca nöbetçller şaşll'dı.
lal". 

- Vay canına, Onu öldürmek için 
kimin bıçağtilı kulanduar acaba? Bu, 
ölecek blr adam mıydı 7 Hanginiz yap. 
tınız bu if l? 

Herke., susuyordu. 
Tosunu öldürenler belli değildi. 
Maılı.k1lmlu arasında. onu gerçek-

ten sevenler ve olümtlne aAJ.ıyanlar da 
vardı. Bu sırada Yedlkule ınuha!lZl 
da yetlşnılştl. Yerdeki ölüyü görünce 

il 
Yazan: İskender F. SERTELLtJ 

muhafızın iözlerl döndü. 
- Bu ne reıaıet?, .. İl..l! ne v~t? .• 

Bu tşl :k1riı yap!ı ts'e fı.Ksıiı tneyda.n& 
toksa. hepl.ntzi sopadan ~~rm~ım. 

RMlse Us il~lsl ölnıiYnnfat dlaş:ı
rak llhe ettllr: 

- Bl.3 böyle bir mert erkelİe pasıl 
lcyablllıiz dcdller ve HüseYlne baka
rak i!he ettlle: 

- K<$ışta Tosunun dllşmanlan da. 
dostları da bellldir. 

Tosunun b~ı gövdesinden blr adım 
U!rlde duruyordu. 

Zindan muhafızı: 
- Bu 1§! görE'nler vaıdır elbetto, 

dedi. Tosun bir küçücük kuş olsaydı, 
iboğazlanırken y'.ı.ne görülürdü. Kos 
kocaman blı edamın başını kesenleri 
gören varsa meydana çıksın.. Kork
masın, , 

Genç Mahmut dayan. madı, ortaya 
atıldı: 

- Bu lşt eskt dam ağ:u:ı Hüsey lıı 
hazırladı. Gece sabo.ha karşı hepimiz 
uyuyorduk. Birdenbire sekiz kişi 
- Hüseyin baştı\ olarak - kalktı1nr 
ve Tosunun a~ına lif tıkadılar. On
dan sonra Hüseyin bıça~nı koynun
dan çıkardı, 1.iç arkadaşı Tosunun koL 
lannı tuttular.. Debreşınesine mey
dan vermeden başını ke.:;tiler, 

- Sen bunu gözünle gördün mü? 
- Evet •. Gözilmle gördüm. 
- Neden derhal haber vermedin? 
- Kime haber verebilirdim? Her-

kes uyuyordu. O zaman bentm Uze
rlme de çullanacaklar ve benl de bo
facaklardı. Kıpırdayamadım. 

Genç Mahmuddaıı sonra bir kQ9 
mahkfun dahn. bu işi sezdiklerini ve 
korlcudan ses çıkaramadıklarını söy
ledi. 

Eski dam ağası Hüseylnl yakaladı .. 
lar... Kollarını arkasına bağlıyara~ 
koğuştan çıkardılar, Bundan sonra 
Hüseyl.ne yardım eden sekiz mahkihnu 
da birer blrer tutup koğuştan çıkar. 
dılar ve bir küçük mahzende hapset
tiler. 

Hüseyin ko~ştan çıkarılırken, zin .. 
dan muhafızını boş yere !azla uğra.,. 
tırmadı. 

- Onu ben geberttim. Cezama ra· 
sıyun. 

Dedi, suçunu itiraf etti. 

(Arkası var) 

Kanlı bir 1arjh canlanıyor ..• Büyük bir sanat oahlanıyor ... 
BU PERSEMBE AKŞAMl ·-LALE SiNEMASINDA 

Amerikanın 4 bijyük Yddızı 
CLAUDETI'E COIBERT - ELİSSA LANDİ 

CHARLF.S LAUHTON - FREDERİCH MARCH'ın 
yaratbğı: Türkçe 

KANLI SALTANAT 
Asirlarin e§ini yaratamıyacağı en muazzam !bide, bütün başlan 

döndüren •onaUll bir ihtipmdır. 
DİKKAT: ilk akpm için humaralı yerlerinizi ıimdiden kapat

mayı unutmayınız. Telefon: 4.3595. 

ZAR AH 
LEANDER 
Eşsiz sesile bu hattanın 

en büyük muvaf taldyetini 
kazanıyor. 

SURTüK 

• 

Çenberlitaş'da 
Yarınki Çarşamba matinelerin-:

d.en itibaren: Senenin iki 
fevkalade filmi: 

1 .. Şahane Dans 
(MARİKA RÖKK) 

GHz kamaştırıcı dekorlar ara
sında canlandırılan büyük 

müzikal film. 

!2 - BIRAKIN 
YAŞAYALIM 
HENRl FONDA -

MAUREN o suı.Llv AN 
Adalete karşı aşkın mücadelesi. 

~-----~--ı ŞEHİR TİYATROLARI 
makhr Ed L • zd ••••••••ıli l••i•ıilı•••• ••••••••••••••••• . ewyatmu a, IUUltunız· 
da ve fikirlerimizde lsted.iiimiz yük- ler•yapecaiJna inanıyorum. .. :& 

aekliği bol yardımcı vaartalar içinde İtte, Maarifhn1z. Hasan• Ali YU· 
J'elİ.fmil olanlardan beklemek tabft cel'hı V ekillilf samanmda bu direk· 
yoldur. Bu sebeplerle terdime külli· till yel'İM ıelİrlyor. 
yatının kültürümüze Lü)'6k hlzmet· (Vl - Ntl) 

öltımUnUn İkinci senet devriyesine veya telgrafla lşttrlk eden akraba ve 
~esadftf eden 26 İklnciteşrln g42 ya.- dostlarımıza ayn ayrı ~ekk.üre nl
l'ınkı çarp.roba. iUnü öile namazı hayatsız elemimlz mlnl oldu~undan l Türk Filmlerinin 
müteakip 'reşvlk1Ye camUnde okuna- bu hususta gazeten1z1n tavassutunu en güzell 
cak olalı tnevlftdtı terlfe anu eden rlca edem. ELHAMRA'd a.\r&ba ve dostlarımızın teşrl!lerinl Kızlan: Nazlı Ve Azize, otlu: 8 
l'IC& ederiz. Reşit Ayda, Damatlan: Haydar ,M 

Kısları: At.lfet ve Neodet Buda Gupralı ve Oelll Kıpcıak -

~mıııı~~~ Bu a~: ~~~~~;o ~ 

I~- ~I KOLLEGE KRAMPTON 
Yazan: 

lll Gerhart Hauptman 
Ttlrkçeal: Seniha. Bedri Gökntl 

Amca b eye göre ... 
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Hasan Vitamin Kremleri 
Vücut için vitaminin ne kadar IA.zım olduğunu herkes blllr. Cilt için de vitamin ayni hayattır. Son zamanlarda Avrupa ve Amerlk:aıun ıtriyat ve güzellik enstitüleri vitaminli kremi istimal 

etmeğe başlamışlar ve güzel neticeler elde etmişlerdir. Clltlerlnl beslemek ve gayri tabllliklertnı ve enfekslyonlannı gidermek yolundaki gayelerlnln tahakkuku üzerine bilhassa kadınlar arasında 
müthiş bir heyecan tevlit eden bu kremler bütün müstahzaratı Ale~umul blr mahiyet alan eczacı Hasan'ın enerjik mesa!alle istihzar edilebilmiş ve Hasan Vitamin kremleri namlle piyasan. 
çıkarılmıştır. Yüzdeki sil'ilceıerle ergenlik' ve b~ukluklan izale eden, ihtiyarlan gençleştiren, gençleri güzelle~tlren bu kremleri derhal ve bil! tereddüt istimal ediniz. Hasan Deposu ve tubele:. 
rinde tüp 25, büyük 40, küçük vazo 80, büyük 150 kuruştur. 

Aydın asliye hukuk mahkemesin
den: 942/293 

Satın ahyoruz 
İyi bir halde veya yeni 

Yazı makineleri 
ve 

Klasör dolanları 
Satın alıyoruz. Galatada Jur
nal Doryan gazetesi adresine 
«l\fakine» nımuziyle yazılması 

Ay-dının İmam köyimden terzl oğ. 
lu Süleyman terzi tarafından müd
dealeyh Aydının Terziler mahallesin- , 
den Eğrlboyun hoca kızı Kübra aley. 
hine açılan boşanma d~vasının ya. 
oılmnkta olan muhakemesinde: Müd.. 1 

dealeyh Kübranın lknmetg~h mahalll 
be!ll olmadığından keyfiyetin 11Anen 
tebllj~'lne karar verilerek muhakeme 

2/ 12/ 942 çarşamba günü saat 9 a bı- 1 ===~~-::~~~:-=== 
rnkılmakla müddealeyhln mezkfır Dr. IHSAN SAMl 
gün ve saatte Aydın asliye hukuk BAKTERİYOLOJİ 
mahkemesine gelmesi veya blr vekil 

1 

LABORA TIJARI 
ne kendisini temsil ettirmesi dbetl-
ye makamına kaim olmak üzere ilA- ı Umumi kan tahllllitı. frengi 

1 noktat nazanndan <Wasserman 
nen teb11~ olunur. .. • ve Kahn teamfillerU kan kilrey 

SATILIK~ vatı sayılml\Sl. Tifo ve sıt 

1 ~~!::ıd!-1~:.::s~:: ~i~:~EG~~t· ;E, 
sahibi bay Ali Rizava oeker, Klorür, Kollesterin mlk-

•••••rnüracaat - tarlanr.ın tayini. 

G 
. C d f . ; • Dlvanyolu No. 113. Tel· 209Rl • 

aıp ep e terı 
DERMOJEN Çorap ipliği nlmağa mahsus koo... 

peratlften verilmiş olan kuponlu j 
defteri kaybettim. Yenisini alacatun- YANIK, ÇATLAK. EKZAMA. ve 
dan eskisinin hükmü yoktur. ı CİLD YARALARINA tevkallde 

Harun Yılım tyi gellr. Derinin tazelenmesine 
Aksaray Kemalpaşa caddea Valldel ve yentlenmC!lne hizmet erler. 
camisi karşısında 20 No. LA.Iepalas1 HER ECZANEDE BULUNUR. 

birinci kat • 

Memur ahnacak 
Hariciye vekaletinden 

Hariciye Veklıll'Une, talimatnamesine tevfikan mllsabaka lle 11 lncl dera.. 
ceden memur alınacaktır. 

Müsabaka imtihanı 14 lkinclklnun 1942 pazartesi günü snıı.t 9,30 da Ha
riciye VekA.letlnde yapılacaktır. 

Müsabakaya lşUrl\k için taliplerin memurin kanunun 4 ünctl maddesln
dekllerdcn başka aşa~ıda yazılı evsafı da haiz olmalan lA.zımdır. 

Hukuk, mülkiyenin ı:ılyııst ve ldarl ıubelerinden ve fakülte derecesindeki 
yüksek ticaret mektepleri veya hariciye mesleği ile nlô.kası bulunan mümasil 

ecnebi yüksek mekteplerlnln birinden mezun olmak ve yaşı otuzu geçmem.Lş 
bulwımak. • 

Askerliğini yapmamış olup da her hangt bir suretle muvakkaten tecil 
edilmiş olanlar lmtıhana g!reblllrler. Ancıı.k muvaffak olduklan takdirde 
ask0 rllklerlnl yapıp dönünceye kadar namzet olamk kalırlar. 

Müsabaka imtihanı şöyledir: 
ı - Türkçe ve Fransızcadan tahrir ve terceme (eleme) 
2 - Hukuku medeniye, hukuku düvel; hukuku hususiyet dtıvel. iktisat. 

malıye ve tnrihl slyns1 0715 den zamanımıza kadar) (tnhrlı1 ve flfaht> 
3 - Üssü mizanı doldurmak şartlle Calınncnk adede göre) en fazla. nu

mara o.lanlnr müsabakayı kazanmış olacaklardır. <Müsavat halinde Fr~ 
cadnn baş'ka bir ecnebi diline vuku! sebebi r1ichandır.> 

Taliplerin mektep şahadetnamelerl, askerlik veslkalan, lyt durum ve saf
lık kl\ğıtlarlle hüviyet clizdanları veya tasdlkll suretlerinin bir istida Ue 4 
Blrlr clkA.nun !l42 akşamına kadar VekA.let sicil ve memurln dairesi umum 
miıdürlüğüne tevdi etmeleri Jfı.zımdır. CBu tarihten sonraki mllracaatlar 
kn.bu1 olunmnz.i 

Dlkkat: Tarihi siyasi gelecek senek.1 imtihanda 1648 den zamanımıza 
kadar olan devrevl ihtiva edecektir. 0669> 

Müzayede tehiri 

Devlet demiryollari umum müdürlüğünden ı 

Kaloriferci alınacak 
İhtiyaca binaen Ankarada istihdam edilmek üzere lüzumu kadar kalo

riferci alınacaktır. 
Yapılacak imtihanda mılvnffak olanlara liyakat derecelerine göre 1 in

ci sınıf ustalık muadlll 100 liraya kadar aylık ücret verllecekUr. 
Askerllğlnl yapmış ve hA.ll'n 11lşlğl bulunmayan taliplerin dllekçeler!ne 

!xmservlslerlnl, şimdiye kndar ~alıştıkları yerleri blldlrlr kısn hal tercüme
lerini, nüfus hüviyet ctlzd:uu tasdikli örneği ile en az okur yazar belgelerini 
ve 2 adet vesika fotoğraflarını ek.llyerek en gec; 30/11/942 tarihine kadar 
Ankaradn Cer dalresı reisliğine göndernıelerl. (1452) 

Sivas çimemto fabrikası için 
ustabaşı ve usta alınacak 

Sümer Bank Umum Müdürlüğünden: 
İsteklilerin elektrlk santrailnn, elektrik kazan ve türbin işlerinde usta

b~ veya usta. olarak çalış:mş olmalan yahut sanat mektebi mezunu bulun. 
malan şıı.rttır. 

Bu vasıflan haiz olanlar ııüfus hüviyet cüzdanla11, askerlik vesikaları, 
hizmet vesıkalan, mektep şahadetnamelerlnln asıl!an veya tasdikli surctıe
rlle 30/11/942 tarihine kadar bizzat veya yazı ile Ank:ır:ı.da Silmerbank 
Umumt İşletme Müdürlüğüne müracaat edeblllrler. (1561) 

Maarif vekilliğinden: 
ı - Evvelce kapalı zart usulü ve pazarlıkla yapılan ihalesinde lstekll 

çıkmr.ması dolayıslle yeniden keşif yap.lan Esk.l~hir Bölge Sanat Okulu bir 
katlı tesviye atelyesl binası inşaatı celcktrlk tesisatı har\çıı tekrar kapalı 

zarf usullle ek.slltmeye konulmuştur. 
2 - Bu inşaatın tahmin edilen ke~lf bedell 366385 llradır. 
S - Eksiltme, 2/12/942 çarşamba günü saat 15 te, Ankarada bilyilk Ev. 

kat apartımanındakl M~lckl ve Teknik öğıetlm mllsteşarlığında toplanacak 
Vekllllk İhale Komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Bu inşaata alt proje ve şartnameler, cıs. lira c32• kuruş mukabi
linde Ankarada Vekllllk Yapı i,,lert MildUrlüğünden, Esklşehlrde Maartl 
Müdürlüğünden alınablllr. 

5 - Bu inşaat için lüzumlu olan demir ve çimento vekllllkçe temin 
olunacaktır. 

8 - Eksiltmeye girebilmek için, . 
a) 18405 Ura 40 kuruştan ibaret muvakkat teminatın 2490 sayılı kanun 

hüktlmlert dairesinde verilmesi, 
b) En az (200,000) llralııc benzeri inşaatın teahhüt edildiğine ve teah

hüdUn 1fa olunduğuna dair vesika gösterilmesi, 
c) İhale tarihinden Uç gün evvel (tatil günlert hariç> Nafia Vekilliğin

den alınmlf ehllyet vesikasının gösterilmesi, 
d) 1942 senesine alt Ticaret Odasından vesika alınmıı olması ıarttır. 
7 - İsteklilerin tekllt mektuplarını, ihale günü olan 2/12/942 çarşamba 

günü saat 14 e kadar komisyona vermt, veya göndermlf olmalan fartt'ir. 
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. .1493• , 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü ilanları 1 ._ ____ _ 
Cins! 

Katküt 
serum glllgoz 

Mlkdan 

1410 kutu 
3000 adet 

Muhammen 
bedeli 

1998 Ura 70 Kr. 
1300 , 

İlk teminat 

149 Li. 
90 K. 

97 Ll. 50 
Gureba hastanesindeki Tıp Fakültesi dahlllye ve cettahtye servislerine 

lilzumu olan yukanda clns ve mlkdarlan yazılı lk1 kalem malzeme ayrı, ayrı 
açık eksiltmeye çıkanlmıştır. İhaleleri 2/12/942 tarihine mUsadıt çarşamba 
günll saat 15 te Istanbul Vakıflar Başmüdürl~ü binasında. toplanan komis
yonda yapılacaktır. Şartnamesi hP.r ırün levazım kaleminde görü1ebll1r, 

c1436· 

Muhasebeci atanıyor 
Gölcükte bulunan Den!s fabrlkalan umum mUdilılüRll enırhıde 1.st.ih

dam olunmak ve kanunt durumuna gör• 260 11raya kado.r ücret verilmek 
üzere bir muhasebeci alınacaktır. 

İsteklilerin Ankamda. M. M. v. Deniz 1 ıüsteşarlığına ve btanbulda da 
Emlak ve Eytam Bankasından: Deniz Levazım Amirliği.ne hemen müraea.a.tıan. c1568• 

30/11/942 pazartesi günll saat 14 de .satışı mukarrer Te§Vlklyedek.l ı.tl 
lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttirma ve parça nrsa satışının lşan ahere kadar tehir edildiği llA.n olunur. (1668) 

Y .. k k D · r· · M kt b~ ··J·· , ...... d Eksiltme Komiayonundanı u se enı.z ıcarefı e e il mu ur ugun en Leyll Tıp talebe yurdu talebesı tçln 2'160 adet frenqömıett ll• 400 tatım 
Cinsi Çotu Azı Muhammen tutan M. İhale günü plja.ınarun 1maU lfi açık et&Utmeye konulmuştur. 

bedel 1 - Elcslltını 9/12/942 ÇUtamba gUnil saat 15 dı caaa?otlund.aki Sıhhat 
L. K. azı çotu teminat aaatl ve İçtimai Muavenet MUdürlUtu binasında toplanan kom.lsyonda ra.pıla-

L. K. L. L. K. oalttıt. 
Meteoroloji klta.bı 45 oo 1800 00 1125) ı - Muhammen tlat beher ııömletın ımallyesl 55 ve beher takım plJa-
fonna tablyesl 40 20 forma; 03 723 00 800) 222 11/12/11'2 mar.ın tmallyest 85 turtı§tur. 
Şekil ve cetvel a.m.2 cuma. g1ln11 8 - Muvakkat temınatı 1311 ura as kuru.otur 
klişe 24tQ0...2000 aat 15 00 -i - 1stekıııer prtname31ni çalı§!llA g(lnlerlndo komi.syonda ıöreblllrler. 
Clldlye 500- adet 85 425 oo 425) O - isteklller 11142 yılı tıcaret odası vestkas1lo 9490 sayılı kanunda. yazılı 
Genel kimya kitabı 45 00 1125 00 675) ve.sikalar ne bu 1fe yeter muvakkat teminat makl>us vaya banka mektublle 
forma. tablyesl 25 15 forma 11/12/1142 blrllk.te belll gtln ve saatte komlsyona gelmeleri. (1866) 
ŞekU cetvel vt .s.M.2 03 DO 00 75) 123cuma günü --------------------------

~:f~Tye !a:-~: 8Ş 425 00 425) saat 
18 00 Kütahya valiliğindenı 

ı - Mektebimiz tedrlsntı için 500 adet meteoroloji ve 500 adet genel 
klmv:ı kitaplarının tıastınlması açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme ~ Kütahya Merkez hastanesi için almacalı: 1 adet tüıt>astür, 1 adet •l•k
kardnkl gün ve saatlerde mektep müdilrlüğÜnde toplanacak satınaıma ko- trlkl1 santlrtllJ bir adet elektrikli etüv, 1 adet benmari, ve l adet e.ınellyat 
mlsyonunca yapılacaktır. nu?snsının temdiden ihalesi gilnil yine talip oı'kmadığmdan ~ malzemenin 

2 - Şartnamelerini görmek arzu edenler mektep muhasebesine milra- bir ay znrfmdn.. pazarlıkh:ı. ihalesine karar verllmlştlr. 
caat ctmelldlrlcr. Eksiltmeye ışUrak edeceklerin 2490 sayılı kanunun 3 vı a 1 - Fllri>astürtln muhammen kıymeti 750, elektrlkll santlrtujun 350, 
üncü maddclerlndekl vasıflan haiz ve tlcaret odasının 1942 belgesini bA.mll elektrikli ctüvün 850, benmnr1n1n 850; ameliyat masnsının 11700 Hradır. 
olnınları 11\zımdır. 8 - Bunlann. umumunun muvakka.~ teminatı (875) liradır. 

3 _ Muvakkat teminatın teslim yeri İstanbul Yllksek Mektepler muha- 1 - Şartnnmeslnin bir örneği İstanbul vilft.yetl ve ıotlmat muavenet ml.1.
scb<'clll~ldlr. Ekslltmeye gireceklerin muvakkat teminat mnkbuzlarUe veya dürlilğüne gönderllmJş olduğundan tsteklller mezk<U- müdürlllğo müracaatla 

ın ektu lartle ve bu r 2000 llrnlık ı arak r- örebııeceklert lbl vilbet drumJ encümeni kalemtnd l Gbl-

1 

1 LAN 
Büyük tamirat atölyeleri olan Anadolu'da bir müessese 

Atölye Ustabaşısı Aramaktadır 
~ağıdaki şartlan haiz olanların A. B. C. rumuziyle tst. 176 
posta kutusu adresine yazı ile müracaatHın: 
1 - Türk olmak, 

2 - Mühendis veya Sanat mektebi mezunu olmak, 
3 - Büyük atölyelerde usbaşılık yapmış olmak, 
4 - Yaşı 40 dan fazla olmamak ve askerlikle alftkası bulun
mamak, 
5 - Sıhht ve ahlald vaziyetleri·nı vesikalarla tevsik edeb1lmek, 
6 - Bilhassa torna, freze işlerinde derin vukuf ve pratik tec
rübesi olmak, 
7 - Marangoz işlerf, pik ve san döküm, teneke ve saç işlerlle 
kaynakçılıkta, işlerin umumt takip ve idaresini mümkün kı
lacak derecede umumi malUınatı olmak. 
Almanca veya İngillzce okuduğunu anlayacak derecede olan
lar tercih edilir. 
Elverişli olanlar kabiliyetine göre 250 liraya kadar aylık ücret 
alabilecek, hayat pahalılığı za mmmdan istifade edecek ve iş 
kanununa göre yapacağı fazla mesaiden aynca ücret alabile
cek, 3659 sayılı kanuna tAbl. olmayacaktır. 
Ayrıca çalışma, liyakat ve gayretine göre takdir edilmek üze
re senede 1kl maaş nispetinde ik_ramive de verllebilecektlr. 
Müessese tarafından bilabedel konforlu mesken temin edil-

mektedir. 

Devlet Demiryollari ve Limanlari !tletme ı
Umum idaresi ilanları 

Muhammen bedeli (535> be, yiiz otuz beıı lira (10) on kuruş olan muh
telif şekll ve eb'atto. (841) sekiz yüz kırk bir adet kuru pil teahhUdilnü ıra 
edemlyen müteahhidi nam ve hesabına (4 blrinclkanun 1942) cuma gUnli 
saat (14) on dörtte Haydarpaşada Gar binası dah!llndekl komisyon tararm
dan açık eksııtme usu11le satın alınacaktıı-: 

Bu Jşe girmek 1stıyenlerln (40) kırk lira (14) on dört kuruşlUk muvak
kat teminat ve kanunun to.yln ettiği vesaik.le birlikte eksiltme gUntı ı:aa
tıne kadar komisyona mliracaat1an 1§.zımdır. Bu ışe nlt şartnameler komis-
yondan parasız olarak dağrtııır.aktadır. (1508) 

Türk Maden Mühendisleri Cemiyetinden: 
Türk Madea Mühendisleri Cemiyeti esas niıamnamcsinin 1 O uncu 

maddesine tevfikan senelik kongramız 4/12/942 cuma günil saat 15 te 
Zonguldakta Türk Maden Mühendisleri Cemiyeti salonunda akdedilcce
ğindcn sayın cemiyet 8.zalar111ın sözilgeçen gün ve aaatto kongrada h.a• 
zır bulunmaları ve imkin olmadığı takdirde Zorıguldakta bulunan arka
daılardan birisine vekalet verdiğine dair Cemiyet riyasetine bir mektup 
veya telgraf göndermeleri lüzumu ilan olunur. 

Türk Maden Mühendisleri Cemiyeti 

RUZNAMEı 
- Açılı,. 

2 - Kongra riyaaet divanı aeçimi. 
3 - Ge~en devreye ait muamelatın kongraya arzı, yıllık raporun 

okunması ve idare heyetinin ibrası. 
4 - Yeni İdare heyeti seçimi. 
5 - Yeni devreye ait bütçenin tanziml. 
6 - Arzu ve dileklerin tetkiki. 
7 - Kapanış. 

Motor isteniyor 
lzmir İncir ve Üzüm Tarun Sataş Kooperatifleri Birliğindenı 
Elli susum tonilatosundan a,ağı olmamak üzere Karadeniz. Mar

mara, Ege ve Akdeniz limanlanmızara.sında iıılemeğe elveriıli ve balen 
iııler vaziyette bulunan iki motör pazarlıkla acele satın alınacaktır. 
Satmağa İsrekli olanların antılacak motörlerin adını, kayıtlı bulunduğu 
limanı, nerede ve ne zaman ziyaret ve muayene edilebileceğini. rusum 
ve hamule tonilato miktarlarını ve diğer evsafını eatıı fiatile birlikte lz
rnlrde Birliğimiz merkezine yazı ilo bildirmeleri veya pazarlık için 
kendilerinin gelmeleri lüzumu ilan olunur. Telgraf adresi (Tanm - iz· 
mJr), telefon numarası lzmir 3835 veya 2863. 
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91.809 Y&kİ.ln 720.000 
Tam bilet 3 lira, yanın bllet 1,50 

liradır 

iŞ ARAYANLA 
Devlet Denlzyollari Şe:hlr hat] rı gemilerinde çnlı~tmlmak Uzere 

me1lekten yetiomio, askerlikle alakası olmıyan Büfed ve Ynrdımet-


